
1. Algemene bepalingen 
Eéndagsverzekering(en) – Wanneer u een 
ééndagsverzekering aanvraagt bij AAB vzw gaat u 
automatisch akkoord met de algemene voorwaarden. 
 
De algemene voorwaarden en de waarborgen van de 
verzekering voor sportongevallen is ook van kracht bij 
de ééndagsverzekering. De integrale tekst van de 
bijzondere en de algemene voorwaarden van de polis 
is de enige geldende. 
  
Zowel de AAB-leden als de niet-leden zijn verzekerd 
tijdens hun deelname aan sportpromotionele of 
bijkomende activiteiten die de federatie of de club 
organiseert. 
 
 

2. Procedure aanvraag 
ééndagsdagverzekering(en) 

De ééndagsverzekering(en) kan enkel via het online 
formulier op onze website worden aangevraagd. 
 
OPGELET:  
Het aanvraagformulier dient uiterlijk 3 
werkdagen voor aanvang van het evenement in 
ons bezit te zijn. 
  
 

3. Betaling 
De betaling dient te gebeuren voor aanvang van het 
airsoftevenement. Bij het aanvragen van een 
ééndagsverzekering zal u zo spoedig mogelijk per  
e-mail een betalingsuitnodiging of de nodige instructies 
ontvangen.  
 
Wanneer de betaling niet voor aanvang van het 
airsoftevenement ontvangen is, is er geen 
dagverzekering afgesloten.  
 
Gelieve dus tijdig de betaling uit te voeren en desnoods 
te verifiëren bij AAB vzw. 
 
Alle facturen zijn contant betaalbaar op het adres en/of 
bankrekening van Airsoft Alliantie België vzw, en ten 
laatste op de vervaldag van de factuur. Indien op de 
vervaldag van de factuur niet is betaald, dan is er van 
rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een 
schadebeding van 10% op het gehele factuurbedrag 
verschuldigd en dit met een minimum van € 25,00. Bij 
niet-betaling van de factuur is er vanaf de vervaldag 
van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling 
tevens een intrest verschuldigd gelijk aan 10% op het 
factuurbedrag . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Verloop en afhandeling van het 
airsoftevenement 

Tijdens en na het airsoftevenement zijn er geen 
formaliteiten verbonden aan de 1-dagverzekering. 
 
U dient er wel rekening mee te houden dat tijdens het 
airsoftevenement het huishoudelijk reglement van 
Airsoft Alliantie België vzw van kracht is. Het 
huishoudelijk reglement kan u raadplegen op onze 
website. 
 
Enkel bij een ongeval met lichamelijk letsel dient men 
het “aangifte formulier lichamelijke ongevallen”in te 
vullen en binnen de 8 dagen over te maken aan Airsoft 
Alliantie België vzw. 
 

5. Tarieven 
 
Sinds 01 maart 2020 is de kostprijs 6,5 euro per 
persoon, per dag en per airsoftevenement. 
 

6. Annulering 
U kan tot voor aanvang van het evenement uw 
ééndagsverzekering per mail annuleren. Annulering 
van de verzekering tijdens of na het evenement is niet 
mogelijk en zal worden aangerekend. 
 

7. Klachten 
Klachten met betrekking tot een factuur dienen te 
worden gemotiveerd en binnen 8 dagen na 
factuurdatum per aangetekend schrijven aan Airsoft 
Alliantie België vzw te worden bezorgd. Elke andere 
vorm van protest of een protest na deze termijn wordt 
als laattijdig en ongegrond aanzien. Een 
ongemotiveerd protest wordt steeds als ongegrond 
beschouwd. Elk protest dient te worden gemotiveerd 
zodoende Airsoft Alliantie België vzw onmiddellijk weet 
waarover de betwisting gaat. Bij gebrek aan bezwaar 
binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te 
zijn aanvaard. 
 

8. Privacy 
De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in 
overeenstemming met toepasselijke Belgische wet- en 
regelgeving op het gebied van privacy. Uw persoonlijke 
gegevens worden alleen gebruikt door de 
sportfederatie AAB vzw en worden niet versterkt aan 
derden. 
 

9. Contactgegevens 
Indien u nog bijkomende informatie wenst, kan u 
eveneens contact opnemen met het secretariaat van 
Airsoft Alliantie België vzw. 
 

Secretariaat AAB vzw 
Postbus 83 

8400 Oostende 
financien@belgianairsoft.be 

 
BE0875.959.686 

 
 
 

 


